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KŘik ve tmĚ

Matka zatlačí a já po dlouhém odporu vyklouznu z jejího těla 
na krví potřísněnou trávu. Když se nadechnu, studený vzduch 
mnou tak otřese, že vyjeknu. Matka se ochable zasměje, zved-
ne mě, pevně mě sevře a začne mě kojit. Piju nenasytně, rty 
mám přisáté k prsu, zběsile mrskám ručičkama a nožičkama. 
Déšť se na nás jen lije, smývá mi krev z vrásčité teplé kůže. 
Když jsem dost čistá, matka mě začne ukrývat před deštěm, 
jak to jen jde. Je unavená, ale odpočinout si nemůže. Musí jít 
dál. Políbí mě na čelo, vzdychne si a namáhavě vstane. Klopýtá 
deštěm, často zakopne a padá, ale vždycky mě ochrání.

Banba mi nikdy nevěřila, že si pamatuji na vlastní porod. Tvr-
dila, že to není možné, že to nedokáže dokonce ani mocná 
kněžka nebo druid. Podle ní jsem si to vybájila.
Ale nevybájila. Vzpomínám si na to naprosto přesně, jako na 
všechno, co jsem prožila. Na svět jsem přišla surově, v divoči-
ně, matka byla sama a vyčerpaná. Tiskla jsem se k ní a ona se 
plahočila v dešti neznámou krajinou, zpívala mi a snažila se 
mě zahřát.
Byla jsem zmatená. Svět jsem vnímala jako spleť matoucích 
zlomků a záblesků. Ale i když jsem byla nechápající novoro-
zeně, vycítila jsem matčino zoufalství. Její strach byl nakažlivý, 
takže i když jsem byla příliš malá, než abych věděla, co je hrů-
za, srdcem jsem ji cítila a třásla jsem se.
Po nekonečných hodinách plných bolesti se matka zhrou-
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tila před vraty kruhové dřevěné pevnosti – hradiště, kde teď 
žiju. Neměla už dost sil, aby volala o pomoc. Takže jen ležela 
v mokru a blátě, držela mi hlavu nahoře a usmívala se tomu, 
jak se mračím a krkám. Naposledy mě políbila a pak si mě při-
tiskla k prsům. Hltavě jsem pila, ale najednou mléko přestalo 
téct. Já měla pořád hlad, tak jsem se brekem dožadovala další-
ho. A Goll mě v tom mokrém, matném svítání uslyšel a šel se 
podívat, co se děje. Starý válečník mě našel, jak pláču a ochable 
se zmítám v náručí své chladné, ztuhlé mrtvé matky.
„Když si toho pamatuješ tolik, musíš si taky pamatovat, jak ti 
říkala,“ dobírala si mě často Banba. „Určitě svou holčičku oslo-
vila jménem.“
Jenže pokud mi matka nějaké jméno dala, neřekla jej nahlas. 
Neznám ani její jméno, ani nevím, proč zemřela sama a v tak 
zoufalé nouzi, daleko od domova. Mám v paměti celý svůj život, 
ale nevím nic o tom jejím, nevím, odkud pocházím a kdo vlast-
ně jsem. A obávám se, že tyhle záhady už nikdy nerozluštím.

Často utíkám ke svým časným vzpomínkám, hledám v minu-
losti radost a snažím se zapomínat na nynější hrůzy. Vracím 
se až do svého prvního dne, kdy mě Goll odnesl do hradiště 
a žertoval o tom, jakou to našel velikou krysu, k debatě o tom, 
jestli mě mají nechat umřít venku s matkou, anebo jestli mě 
přijmou do klanu. Banba si mě vyzkoušela a pak jim řekla, že 
v sobě mám magii a že ze mě vychová kněžku. Někteří muži 
byli proti, protože se mě báli, ale Banba prohlásila, že kdyby 
mě vyhnali, přivolají tím na hradiště prokletí. Nakonec si pro-
sadila svou jako obvykle.
Vyrůstala jsem u Banby, v její maličké chatrči. Všichni ostatní 
v hradišti bydleli společně, ale kněžka vždycky musí mít vlast-
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ní bydlení. Lehávala jsem na teplé trávě. Pila jsem kozí mléko, 
které mi Banba cedila přes kus látky. Pozorně jsem se dívala na 
svět, který byl někdy světlý a jindy tmavý. Slyšela jsem zvuky, 
když velcí lidé pohybovali ústy, ale nevěděla jsem jistě, co to 
znamená. Nerozuměla jsem slovům.
Lezla jsem a pak i chodila. Rostla jsem na těle i na duchu. Den 
ode dne jsem se toho učila víc, skládala jsem slova k sobě do 
řeči, a když jsem je složila správně, spokojeně jsem pištěla. Do-
šlo mi, že mám jméno: Bec. Znamená to „Maličká“. Tak mi řekl 
Goll, když mě našel. Byla jsem na to jméno hrdá. Byl to můj 
jediný majetek, bylo to něco, co mi nikdo nikdy nemůže vzít.
Jak jsem rostla, Banba mě cvičila a učila magii. Chápala jsem 
rychle, už jen proto, že jsem si uměla zapamatovat slova kaž-
dého zaklínadla, které mi Banba řekla. Samozřejmě že magie 
se neskládá jen ze samých zaklínadel. Kněžka se musí nechat 
prostoupit mocí okolního světa, musí čerpat sílu ze země, 
z větru, ze zvířat a stromů. V tom jsem moc dobrá nebyla. Po-
chybovala jsem, že ze mě kdy bude opravdu mocná kněžka, 
ale Banba tvrdila, že pokud na sobě budu pracovat, časem se 
zlepším.
Velice brzy jsem zjistila, že nikdy moc nezapadnu mezi ostat-
ní. Děti se mě jakožto kněžčiny učednice bály. Matky jim řekly, 
že mi nesmějí ubližovat, protože jinak bych proměnila jejich 
oči v rozteklé loužičky nebo zuby v cihličky z hlíny. Byla jsem 
smutná, že nemůžu být jedna z nich. Zeptala jsem se Banby, 
odkud pocházím a jestli není nějaké místo, kde by mě víc brali 
mezi sebe.
„Kněžky nikdy a nikde neberou mezi sebe,“ odpověděla mi na 
rovinu. „Lidé jsou sice rádi, že nás mají po ruce, aby za námi 
mohli běžet, když se neurodí nebo když žena nemůže otěhot-
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nět, ale nikdy nám úplně nevěří. A nesvěřují se nám, dokud 
opravdu není zbytí. Radši si na to zvykni, Maličká. Takový je 
náš život.“
A ten život nebyl zlý. Kněžka má vždycky dost jídla, protože 
jí ho dávají lidé, kteří si ji chtějí naklonit, anebo odvrátit ohav-
nou kletbu. Když její kouzla vyjdou, získá si úctu a dary. Lidé 
se zajímali, kolik jsem získala síly a jak bych tím mohla posílit 
celé hradiště. Tomu se Banba často smála – říkala, že lidé jsou 
vždycky buď moc podezřívaví, anebo si dělají přehnané naděje.
Pár lidí se ke mně chovalo obyčejně, třeba Goll Jednooký. Kdy-
si byl náčelníkem hradiště, ale teď už je to jen stárnoucí váleč-
ník. Nic nedbal na to, že jsem cizí, že se neví, odkud pochá-
zím a že se učím na kněžku. Pro něj jsem byla prostě holčička. 
Dokonce mě někdy rozmazloval, protože právě on mě našel 
a pojmenoval, a tak si připadal tak trochu jako můj otec. Často 
si se mnou hrával, vysadil si mě na svá široká ramena a chodil 
se mnou po hradišti, ostatní se tomu smáli, anebo si odfrko-
vali, a on u toho chrochtal jako čuník. Golla milovaly všechny 
děti. Byl to urputný válečník a v bitvách zabil mnoho mužů, 
ale potají, v srdci byl pořád kluk.
To byly ty nejhezčí časy. Snila jsem o tom, jak vyrostu a ovlád-
nu magii. Sklízela jsem obilí. Pásla krávy a ovce. Běžnou práci 
jsem vlastně dělat neměla, ale když bylo nějaké jiné dítě líné, 
vždycky jsem se nabídla a obvykle mi to dovolili. Pár dětí se 
se mnou dokonce časem skamarádilo. Před rodiči by to ne-
přiznaly, ale když se nikdo nedíval, mluvily se mnou a mohla 
jsem si s nimi hrát.
Hry... práce... učení se kouzlům... Dobré časy. Prosté časy. Ži-
vot běžel tak, jak běžet má. Stejně jako od počátku světa. 
Pak ale přišli démoni.
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ObĚti vÁlky

Chlapecký výkřik protne noční ticho a vesnice jedním rázem 
ožije. Když odběhnu od své pozorovatelny u brány, válečníci 
se už řítí tam, odkud se ozval výkřik. Do tmy vylétají pochod-
ně. Spatřím Niniana, je o rok mladší než já a na hlídce je no-
váček... a taky dvouhlavého démona slátaného z kostí a masa 
mrtvých... a krev. 
Goll je na místě první. Jako válečník ze staré školy bojuje nahý 
a jen s malým koženým štítem, krátkým mečem a sekyrou. 
Rozežene se po démonovi a zatne mu sekyru hluboko do jed-
né hlavy. Démon zaječí, ale Niniana nepustí. Rozmáchne se po 
Gollovi kostlivou paží a srazí ho stranou, pak zatne zuby ne-
poraněné hlavy Ninianovi do krku. Křik ustane, vlastně přejde 
v ohavné přidušené zvuky.
Conn a tři další válečníci se proženou kolem Golla a napad-
nou démona. On se proti nim rozhání Ninianem jako palicí 
a dva srazí. Conn a ještě jeden se ale udrží na nohou. Conn 
oštěpem vypíchne obludě jedno oko. Démon zavyje jako víla 
z vřesoviště. Druhá válečnice – Ena – se přikrade blíž, chytí 
stvůru za hlavu, škubne a zlomí jí vaz.
Když zlomíte vaz člověku, skoro určitě zemře. Démoni jsou 
ale z tužšího těsta. Zlomený vaz většinu z nich jen naštve.
Démon jednou rukou chytí tu hlavu, kterou mu Goll rozťal 
sekyrou. Urve si ji a začne s ní tlouct Enu. Ta ho nepouští. 
Škubne krkem znovu, tentokrát opačným směrem. Hlava se 
uvolní a ona ji upustí. Z pochvy u pasu vytáhne nůž a vrazí ho 
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do hnijících kostí lebky. Udělá otvor, rukama rve jeho kraje od 
sebe, pak vrazí ruku dovnitř a vyrve plnou hrst mozku. Sáhne 
po pochodni a ten šedý hnus zapálí.
Démon vyje a naslepo šátrá po hořícím mozku. Conn mu vy-
rve z rukou druhou hlavu. Hodí ji na zem a sekyrou z ní nadě-
lá kaši. Démon sebou zatřese a pak znehybní.
„Další!“ ozve se výkřik od brány. Je pozdě... později, než dé-
moni obvykle útočí. Většina válečníků, kteří tvořili hlavní část 
hlídky, už se odebrala ke spánku, a nahradily je děti, jako jsem 
já. Obyčejně máme bystré oči i uši. Ale takhle pozdě k ránu 
už jsme většinou ospalí a malátní. Nachytali nás. Démoni se 
přikradli až sem. Získali výhodu.
Z chatrčí vybíhají lidé. Sahají po oštěpech, mečích, sekyrách, 
nožích. Muži i ženy uhánějí ke hradbám. Většinou jsou nazí, 
včetně těch, kteří jindy bojují v šatech – na oblékání není 
čas.
Démoni buší do brány a venku před ní přelézají přes hliněné 
valy, cloumají přiostřenými kůly ohrady, soukají se přes ně. Ta 
dvouhlavá obluda možná měla jen odvést pozornost a rozptý-
lit nás. I když možná se jen mizerně vyznala v prostoru, stejně 
jako hodně mrtvolových démonů.
Válečníci stoupají po žebřících, anebo se soukají na hradby 
i bez nich, aby mohli napadnout démony. Těžko říct, kolik 
těch nestvůr je. Pět nebo šest určitě. A přinejmenším dva jsou 
praví démoni – Fomorové.
Conn doběhne k bráně a křičí rozkazy. Huláká na ty, kdo byli 
na hlídce, ale opustili svoje místa. „Zůstaňte, kde máte být! 
A hlaste, jestli je všechno v pořádku!“
Rozklepané děti se vracejí na svá místa, vyhlížejí do tmy, má-
chají nad hlavami pochodněmi. Jedno po druhém křičí: „Tady 

130x200_Demonata4.indd   12 13.3.2012   14:49:02



Ã

¨

13

nic!“ „Tady nic!“ „Tady nic!“ Jedno začne taky křičet: „Tady n...!“, 
ale pak se rozječí: „Ne! Tady jsou tři!“
„Za mnou!“ vykřikne hromově Goll na Enu a na další, kte-
ří bojovali s prvním démonem. Nehrnuli se do boje u brá-
ny právě pro případ, že dojde k takovému druhému útoku. 
Goll je vede proti trojici démonů. Vidím na jeho tváři vztek 
– nerozzuřili ho démoni, zlobí se sám na sebe. S tím prvním 
udělal chybu a nechal se srazit na zem. Podruhé se mu to 
nestane.
Když se válečníci pustí do démonů, odejdu doprostřed hra-
diště a čekám. Většinou se do boje nepletu. Jsem příliš cenná, 
než aby mě vystavili nebezpečí. Kdyby démoni prorazili, ane-
bo kdyby nás napadl nějaký obzvlášť silný Fomor... teprve pak 
přijde moje chvíle.
Ale upřímně řečeno pochybuji, že bych byla proti silnějším 
Fomorům k užitku. A v hradišti to ví každý. Přesto děláme, 
jako že jsem veliká kněžka, vládkyně vší magie. Ta lež nás utě-
šuje a dává nám aspoň slabounký záchvěv naděje.
Kolem mě se shluknou menší děti. Dívají se, jak jejich rodiče 
bojují na život a na smrt proti strašlivým vojům z Jinosvěta. 
Jejich starší sourozenci jsou pod hradbami, podávají dospě-
lým zbraně a jsou připraveni vrhnout se do boje, kdyby někdo 
padl. Jen ti nejmenší by nebyli k ničemu.
K smrti nerada s nimi zůstávám. Raději bych byla u hradeb. 
Ale povinnost je povinnost. Každý z nás dělá to, co umí nejlé-
pe. Nesejde na tom, co si přeju. Hlavní je blaho hradiště a na-
šich lidí. Vždycky.
Jednomu z Fomorů se podaří dostat přes ohradu. Je to napůl 
člověk a napůl kanec. Má dlouhou spodní čelist a v ní změť 
lidských zubů a kančích tesáků. Démonické žluté oči. Mís-
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to rukou pařáty. Rozeřve se na válečníky, kteří vyjdou proti 
němu, a pak na ně plivne krev. Krev zasáhne jednu ženu do 
obličeje. Ona vyjekne a spadne z hradby. Její tkáně se škvíří... 
démonova krev je jako oheň.
Honem k ní doběhnu. Je to Scota. Někdy bydlím u ní v chatr-
či. (Teď, když už Banba není, se stěhuju z jedné chatrče do 
druhé.) Její jindy bledá kůže má odporně rudou barvu. Puchý-
ře přiškvařené kůže praskají. Tekutina syčí. Scota řve.
Přitisknu jí dlaně na čelo, nevšímám si toho, jak její kůže 
žhne, ani že na mě dopadají vroucí kapky. Zadrmolím slova 
uklidňujícího kouzla. Scota vzdychne a uvolní se, pak zavře 
oči. Od pasu si vezmu váček, otevřu ho a do dlaně levé ruky 
si vysypu hrubá zelená zrnka. Upustím váček, plivnu na zrn-
ka a prstem je umíchám do kaše. Vetřu pak kaši Scotě do 
znetvořené kůže a ta se přestane rozpouštět. Bude strašně 
zohyzděná, ale přežije to. Mám i jiné masti a roztoky, které 
napomáhají tomu, aby se rány čistě zahojily. Ale teď na ně 
není čas. Nejdřív musíme pobít démony.
Zvednu hlavu. Kančí démon je už několikrát probodaný meči 
a noži našich válečníků, ale pořád bojuje a plive. Kdybych tak 
jen věděla, odkud ty nestvůry berou svou nadpřirozenou sílu!
Za mnou se ozve křik – děti! Fomor s tělem pavouka se vykra-
dl z chatrče nad podzemní chodbou. Nejspíš našel výstupní 
otvor chodby venku mimo hradiště, prolezl dovnitř a pak roz-
bil prkna, kterými byl zahrazený vstup.
Conn ten křik uslyší. Rozhlédne se, které válečníky může vy-
slat na pomoc. Ale než stačí zařvat rozkazy, proti démonovi se 
vrhnou dva bratři. Ronan a Lorcan, naše rusovlasá dvojčata, 
kterým ještě není šestnáct. Jejich mladšího bratra Erca zabi-
li před několika měsíci. Ti dva byli odjakživa dobří v boji, už 
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jako děti, ale co padl Erc, rvou se jako posedlí. Zabíjení démo-
nů prostě milují.
Conn se znovu věnuje boji u brány. Nenamáhá se poslat proti 
pavoukovi další válečníky. Mladým dvojčatům důvěřuje. Jsou 
to sice jedni z nejmladších válečníků v hradišti, ale taky patří 
mezi ty nejzarputilejší.
Ronan a Lorcan jdou proti pavoučímu démonovi. Teď už je 
blíž, a tak vidím, že má sice tělo velkého pavouka, ale k tomu 
psí hlavu a ocas. Démoni často bývají taková směs z různých 
zvířat. Banba říkala, že kradou tvary našich zvířat a naše 
podoby, protože nemají dost představivosti, aby si vymysleli 
vlastní těla.
Ronan, vyšší z těch dvou, má dlouhé, kudrnaté vlasy a bojuje 
dvěma zakřivenými dýkami. Lorcan si vlasy stříhá nakrátko, 
v uších má spoustu kroužků a k boji používá meč a krátkou 
válečnou kosu. Oba obratně bojují jak pravou, tak levou ru-
kou. Ale než stačí psopavouka napadnout, střelí po nich chlu-
py. Má totiž chlupy porostlých všech osm nohou, a když jimi 
prudce švihne, odlomí se a letí jako drobné šipky.
Chlupy zasáhnou oba bratry a donutí je, aby se zastavili 
a chránili si oči rukama. Syknou, trochu bolestí, ale především 
zlobou. Fomor vyrazí vpřed, samou škodolibou radostí štěká, 
dvojčata musí couvat a sekat po něm naslepo.
Mohla bych přivolat na pomoc Conna, ale chci se s tím vy-
pořádat sama. Nevystavím se nebezpečí, ale i tak jim můžu 
pomoct, aby se ostatní válečníci mohli soustředit na větší a ne-
bezpečnější démony. 
Spěchám k úlům. Než začaly útoky, měli jsme je venku za 
hradbami, ale některým démonům med chutná, tak jsme je 
přestěhovali dovnitř. Včely odpočívají. Sáhnu do úlu a hrst 
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jich vytáhnu, utrousím pár magických slov, aby mě nebodaly. 
Rychlým krokem dojdu za záda Ronanovi a Lorcanovi. Pevně 
se zapřu jednou nohou, napřáhnu ruku a znovu včelám něco 
špitnu... tentokrát je to příkaz. Ožijí mi v dlani.
„Uhněte!“ štěknu. Ronan a Lorcan se po mně překvapeně 
ohlédnou, pak poodstoupí. Rozevřu pěst a včely se rozletí rov-
nou na psopavouka, napadnou mu oči, oslepí ho žihadly. Fo-
mor začne kňučet a nohama se plácá po očích, kromě včel a je-
jich bodání ho najednou nic nezajímá. Ronan a Lorcan jdou 
k němu, každý z jedné strany. Ve světle pochodní se zalesknou 
čtyři čepele – a do tmy odletí čtyři uťaté nohy.
Démon se zhroutí, přišel o půlku nohou a nevidí. Ronan mu 
stoupne na hlavu, zamíří a zasekne nůž hluboko do mozku. 
Psopavouk strne, naposledy zakňučí, potom zemře. Ronan vy-
táhne nůž a očistí si ho o své dlouhé vlasy. Má je už od přírody 
rudé, ale jsou zbarvené ještě víc do tmava od krve démonů. 
I krátké strniště Lorcanových vlasů je samá spečená krev. Ni-
kdy se nemyjí.
Ronan se na mě podívá a zazubí se. „Dobrá práce.“ Pak i s Lor-
canem odběhne za Connem a jeho druhy, kteří se snaží zahnat 
démony zpátky za ohradu.
Zhodnotím, jak jsme na tom. Gollova část hradeb je v pořád-
ku, démoni už ustupují. Fomora podobného kanci zahnali 
přes ohradu. Ještě se drží kůlů, ale ostatní mu už nepomáhají. 
Když se na něj vrhnou i Ronan s Lorcanem, až se vzduch te-
telí míhajícími se ostřími, řezavě vřískne a pak uzná porážku 
a vrhne se pozadu zpátky. Connla – Connův syn – po něm 
mrští oštěpem. Pak vítězně vykřikne – nejspíš ho zasáhl. Sáh-
ne po dalším oštěpu. Zamíří. Nato zbraň skloní.
Ustupují. Přežili jsme.
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Ale než se někdo stačí úlevou nadechnout, ozve se řev plný 
vzteku a žalu. Zní ze zadní části hradiště. Je to Amargen, Ni-
nianův otec. Drží mrtvého chlapce v náruči. Míval pět dětí. 
Ninian byl poslední, co mu zbýval. Všechny ostatní – a také 
ženu – mu zabili démoni.
Conn spěchá po hradbách k Amargenovi, chce ho utišit, jak 
to jen pouhá slova dokážou. Ale než se tam dostane, Amar-
gen vyskočí, v očích má šílenství a běží k válečnému vozu, 
který používali naši nejlepší válečníci, když vyjížděli do boje. 
Stojí opuštěný už přes rok, od té doby, co začaly útoky démo-
nů. Conn pochopí, co chce Amargen udělat, seskočí z hradeb 
a zařve: „Ne!“
Amargen se zastaví, vytáhne meč a namíří jím na Conna. „Za-
biju každého, kdo se mě pokusí zastavit.“
Myslí tu hrozbu smrtelně vážně. Conn ví, že kdyby chtěl běs-
nícího válečníka zadržet, musel by s ním bojovat. Zhodnotí 
okolnosti a pak usoudí, že bude lepší nechat ho jít. Potřese 
hlavou a odvrátí se. Pokyne mužům, kteří stojí u brány, aby ji 
otevřeli.
Amargen rychle zapřáhne koně k válečnému vozu. Vlastně je 
to spíš kára, moc se to nepodobá těm skvělým zlaceným vo-
zům, na kterých jezdili hrdinové v bájích. A ten kůň je náš po-
slední, je vychrtlý, smutná karikatura hřebce. Amargen pleskne 
koně po zadku mečem naplocho a zvíře se polekaně rozběhne. 
Vyřítí se otevřenou bránou ven. Amargen se žene za démony 
a řevem je vyzývá k boji. Uslyším, jak démoni nadšeně čeni-
chají, zastavují se a otáčejí se k němu.
Brána se zavře. Pár lidí zůstane na hradbách. Mlčky se dívají, 
jak Amargen v otevřené krajině bojuje s démony. Většina lidí 
ale odvrací tvář. Za chvilku je slyšet lidský křik. Mužský. Straš-
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livý, ale není to pro nás nic nového. Tiše odříkám za Amarge-
na modlitbu, pak se jdu věnovat raněným, spěchám na hradby 
zjistit, kdo potřebuje moji péči. Je po boji. Je čas léčení. Čas 
magie. Čas pro Bec.
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UprchlÍci

Ani mráčku. Nejjasnější den za dlouhou dobu. To je k uzdra-
vování dobré. Čerpám sílu ze slunce. Plyne skrze mě a z mých 
prstů pak do raněných. Kde není potřeba nic víc, používám jen 
léky, masti a roztoky. Magie je pro ty, kdo mají vážnější zranění –  
pro Scotu a pár dalších, které Fomor zasáhl svou ohnivou krví. 
Válečníci jsou unavení, démoni je vytrhli ze spánku. Odpoči-
nou si později, většinou jsou moc neklidní, než aby se vrátili 
do svých chatrčí hned. Vždycky to trvá hodinu dvě, než je zá-
pal boje přejde. Teď pijí coirm, jedí chléb a povídají si o boji 
a o démonech.
Nic mi není. Spala jsem celou noc, na hlídku jsem přišla až 
chvilku před útokem. Tak to dělávám, v těch nocích, kdy ne-
dojde k útoku brzy.
Postarám se o vážněji raněné a pak se toulám po hradišti 
a dívám se, jestli jsem někoho nepřehlédla. Myslívala jsem si, 
že naše kruhová pevnost je obrovská, deset velkých chatrčí 
za okrouhlou stěnou, spousta prostoru pro všechny. Teď mi 
připadá těsná jako oprátka. V posledním roce jsme přistavěli 
další chatrče, aby měli kde bydlet příchozí ze sousedních ves-
nic našeho tuathu. Hodně z těch, kdo bydleli poblíž, muselo 
opustit domovy, uprchnout a hledat bezpečí u nás. Takže je tu 
už dvaadvacet chatrčí, a i když jsme na jaře rozšířili obvod hra-
deb, o moc víc toho už postavit nepůjde.
Z používání magie jsem vyčerpaná a mám hlad. Nemám vel-
kou moc, zdaleka ne takovou jako Banba. Slunce mi pomohlo, 
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ale nestačí to. Potřebuji jídlo a pití. Coirm ale ne. Točila by se 
mi hlava a bylo by mi zle. Dost síly mi dá mléko, ve kterém si 
rozmíchám trochu medu.
U džberů s mlékem sedí Goll. Vypadá zkormouceně. Škrábe 
si kůži nad slepým okem. Před mnoha lety byl Goll králem 
celého našeho tuathu, nejmocnějším mužem v kraji, a velel 
všem pevnostem. Dokonce se mluvilo i o tom, že by se mohl 
stát králem celé provincie... Naše země je rozdělená na čtyři 
obrovské části a každé vládne nejmocnější z tamních králů. 
Nikdo z našich místních vládců nikdy nepanoval celé pro-
vincii. Byla to vzrušující vyhlídka. Golla podporovali všichni 
králové v našem tuathu a také mnozí v jiných provinciích. 
Pak v boji přišel o oko a musel se úřadu vzdát. Ale neza-
hořkl. Nikdy nemluví o tom, co by mohlo být. Takový je jeho 
osud a on jej přijímá.
Dneska ale Goll nerudnou náladu má. Strašlivě nerad dělá 
chyby. Je mi starého válečníka líto, a tak si k němu sednu a ze-
ptám se, jestli nechce trochu mléka.
„Ne, Maličká,“ odpoví s malátným úsměvem.
„Nebyla to tvoje chyba,“ povím mu. „Ten Fomor tě zasáhl ne-
šťastnou náhodou.“
Goll něco zavrčí. A tím by to mohlo skončit, jenže poblíž stojí 
Connla, v ruce má džbánek s coirmem a vytahuje se, jak zasáhl 
démona oštěpem. Uslyší moji poznámku a rozřehtá se. „Kde-
pak nešťastná náhoda! Goll je starý udýchaný kozel!“
Goll strne a zamračí se na něj. Connlovi je osmnáct, ještě není 
ženatý a je to jeden z nejhezčích mužů v tuathu. Je vysoký 
a štíhlý, pečlivě si splétá vlasy, místo vousu nosí knírek a má 
dneska tak oblíbená tetování. Plášť si spíná překrásnou zla-
tou sponou a má na něm přišitou i spoustu dalších pěkných 
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šperků. Na rozdíl od většiny mužů, kteří nosí haleny s pásem, 
dává přednost kalhotám po kolena. Byl první z celého hradiš-
tě, kdo začal nosit kalhoty, ale od té doby už ho pár dalších 
napodobilo. Vysoké boty má z té nejjemnější kůže a umělecky 
zdobené pásky z žíní. Vypadá jako král mnohem víc než jeho 
otec, a až Conn zemře, on bude jedním z hlavních uchazečů 
o jeho úřad. Většina mladých žen v hradišti po něm pokuku-
je pro jeho pěkný vzhled i vyhlídky. Ale moc dobrý válečník 
to není. Každý ví, že v boji je Connla přinejlepším průměrný. 
A za těmi nejodvážnějšími daleko pokulhává.
„Aspoň že jsem tam byl a tu chybu mohl udělat,“ zavrčí Goll. 
„Ale kde jsi byl vlastně ty, Connlo – česal sis vlásky?“
„Byl jsem v nejprudším boji,“ namítne Connla. „Zasáhl jsem 
jednoho démona. Myslím, že jsem ho zabil.“
„To určitě,“ ušklíbne se Goll. „Zasáhl jsi ho oštěpem. Do zad. 
Když už utíkal.“ Pomalu zatleská. „Velice hrdinský skutek.“
Connla zasyčí. Sáhne po oštěpu. Goll sevře sekyru.
„Dost!“ vyštěkne Conn. Oba po očku sledoval. Jako by vždyc-
ky byl nablízku, když je Connla na nejlepší cestě vykoledovat 
si potíže. Král zamračeně dojde až k nim. „Není dost zlé, že 
musíme noc co noc bojovat s démony? Chcete se ještě bít mezi 
sebou?“
„Zpochybnil moji odvahu,“ postěžuje si Connla.
„A ty jsi řekl, že je starý kozel,“ namítne Conn. „Teď si podejte 
ruce a zapomeňte na to. Na spory nemáme čas. Buďte muži, 
ne kluci.“
Goll si povzdychne a natáhne ruku, Connla ji přijme, ale obli-
čej má zkřivený, stiskne ruku krátce a pak se vrátí ke skupince 
mužů, kteří se vždycky drží v jeho blízkosti. Když se chystají 
k odchodu, už zase jim vykládá o tom démonovi, kterého za-
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sáhl, a že podle něj byla rána určitě smrtelná, a chvástá se svou 
úžasnou obratností a odvahou.

Později. Brána hradiště je otevřená. Krávy a ovce vyvedli ven 
na pastvu. Démoni přicházejí jedině v noci, díky bohům. Kdy-
by nás mohli napadat i ve dne, nemohli bychom pást dobytek 
ani se starat o pole.
Jdu se projít. Když mi to povinnosti dovolují, ráda chodím ven, 
mimo kruhovou pevnost, protáhnout se a nadýchat se čerstvého 
vzduchu. Dokráčím k nevelkému kopci kus za hradištěm, z jeho 
vršku je vidět až přes řeku Sionan, k vyšším kopcům na pro-
tějším břehu. Hodně mužů v těch kopcích už bylo, kvůli lovu 
nebo boji. Moc ráda bych vystoupala na jejich vrcholky a podí-
vala se, jak odtamtud vypadá svět. Ale taková cesta trvá mnoho 
dnů a nocí. Dokud na nás útočí démoni, rozhodně to nepůjde. 
A pokud vím, démoni na nás můžou útočit už navždycky.
V podobných chvílích cítím samotu. Beznaděj. Lituji, že tu 
není Banba. Měla větší moc než já, a navíc i prorocký dar. Ze-
mřela minulou zimu, zabil ji démon. Příliš se přiblížila k boji. 
Ránu jí zasadil jeden Fomor, který měl místo paží kly. Umírala 
dvě noci a dva dny. Od té doby jsem se nenaučila žádným no-
vým kouzlům. Pracovala jsem na těch, která umím, abych ne-
vyšla ze cviku, ale bez učitele je to těžké. Dělám chyby. Cítím, 
jak moje magie slábne, a přitom by měla den ode dne sílit.
„Kdy to skončí, Banbo?“ ucedím a dál upírám zraky ke vzdá-
leným kopcům. „Budou démoni přicházet, dokud nás všechny 
nepobijí? Ovládnou celý svět?“
Ticho. Větřík pohne větvemi nedalekého stromu. Prohlížím si 
je, hledám v nich nějaké znamení. Ale nejspíš to je jen obyčejný 
vítr – ne Banbin hlas z Jinosvěta.
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Po chvíli se s kopci rozžehnám a vrátím se do hradiště. Mám 
práci. Svět se možná řítí do propasti, ale musíme se chovat, 
jako by vše bylo v pořádku. Démoni si nesmí myslet, že nás 
dostali, kam chtějí. Nesmíme jim prozradit, jak blízko jsme 
k úplnému zhroucení.

Ve spěchu sním chléb namočený v mléce a pak se pustím do 
svých obvyklých prací. Dnes nejdřív do tkaní. Jsem šikovná 
tkadlena. Moje drobné prsty se po stavu míhají jako šipky. 
Jsem nejrychlejší v celém hradišti. Moje látky nejsou nejlepší, 
ale nejsou špatné.
Pak jdu k úlům pro med. Včely patřily Banbě. Přinesla je s se-
bou před mnoha lety, když jsme hradiště založili. Teď je mám 
na starosti já. Když jsem byla menší, bála jsem se jich, ale teď 
už ne.
Nectan byl na rybách a vrací se. Pleskne přede mě dvěma vel-
kými pstruhy a řekne mi, ať je očistím. Nectan je otrok, zajali 
ho v cizí zemi, když byl ještě chlapec. Goll ho pak získal v sou-
boji s králem jiného klanu. Dneska už patří do hradiště stejně 
jako kdokoliv jiný a ve všem kromě označení je svobodný.
Ráda čistím ryby. Některé ženy to nesnášejí, protože to pách-
ne, ale mně to nevadí. Kromě toho ráda čtu z jejich vnitřností 
věštná znamení nebo tajemství ze své minulosti. Zatím jsem 
z rybích vnitřností nic moc nevyčetla, ale neztrácím naději.
Ženy melou ve velkém kamenném mlýnku pšenici, na chléb 
nebo na kaši. Pár lidí pracuje na střechách chatrčí, spravují 
a látají díry. Moc ráda bych si postavila úplně novou chatrč, 
nakreslila na zemi kruh a stavěla ji kus po kuse. Na stavění 
domů je něco kouzelného. Banba mi řekla, že všechny věci, 
které nepatří k přírodě – šaty, chatrče, zbraně – jsou výsled-

130x200_Demonata4.indd   23 13.3.2012   14:49:05



‰

™

24

kem magie. Bez magie, jak vykládala, by muži a ženy byli jen 
zvířata, stejná jako všechna ostatní.
Hodně mužů spí, někteří si ale čistí zbraně a pořád si povídají 
o včerejším boji. Byla to jedna z těch snazších nocí. Útok netr-
val dlouho a démonů nebylo mnoho. Někdo si to vykládá jako 
znamení, že Fomorové vymírají a vracejí se do Jinosvěta. Ale je 
to jen pěkný sen. Válka s démony není zdaleka u konce. Abych 
tohle věděla, nepotřebuju věštit z rybích vnitřností!
Fiachna pracuje sám, narovnává zohýbané meče, vyrábí nové 
rukojeti sekyr, brousí nože. Jsme jediný klan v celém tuathu, 
který má vlastního kováře. To zařídil Goll, když byl králem. 
Kováři se většinou potulují za prací od klanu ke klanu. Gol-
la napadlo, že když zaplatíme kováři, aby se u nás usadil, lidé 
z okolních hradišť, cathairů a crannogů budou kvůli opravám 
zbraní a nářadí chodit k nám, místo aby čekali, až se u nich 
nějaký staví. A měl pravdu. Naše hradiště se stalo významným 
střediskem tuathu – než začaly ty útoky. Démoni ukončili 
hodně zvyklostí. Teď už se na cesty nevydává nikdo, leda když 
prchá před Fomory.
Když se naskytne příležitost, vždycky zajdu na místo, kde Fi-
achna buší do nějakého zvlášť paličatého meče. Mlčky se na 
něj dívám, pohrávám si s pramínkem krátkých zrzavých vla-
sů a nesměle se usmívám. Mám Fiachnu ráda. Je menší než 
většina mužů a taky je štíhlý, což je u kováře nezvyklé. Ale je 
ohromně šikovný. A silnější, než vypadá. S těžkými palicemi 
a zbraněmi máchá jako nic. Kdybych se mohla vdát, vybrala 
bych si Fiachnu. Hodíme se k sobě přinejmenším vzrůstem. 
Snad je to tím jménem, které mi dal Goll, anebo je to snad 
náhoda, ale jsem jedna z nejmenších dívek v hradišti.
Nejde ale jen o to, jak je velký. Zamlouvá se mi, jak se mile 
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chová a má laskavý obličej. Má krátké vousy – špinavě plavé, 
stejně jako vlasy –, které nijak nezakrývají úsměv. Většina 
mužů má vousy tak husté, že jim nejsou vidět ústa, takže po-
řádně nevíte, jestli se usmívají, anebo šklebí. 
Často sním o tom, že jsem Fiachnova žena, rodím mu děti 
a po jeho boku bojuju s démony. To se ale nestane. Už sice 
skoro mám věk na vdávání – první krvácení jsem měla před 
rokem dvěma, dřív než většina dívek –, ale provdat se nesmím. 
Magie a manželství nejdou dohromady. Láska bere kněžkám 
i druidům moc.
Někdy jsem z toho, že se nebudu smět vdát, docela smutná. 
Občas se přistihnu, jak toužím, abych byla jako druzí, aby ze 
mě všechna magie odešla, takže bych byla volná a mohla se 
vdát jako dívky mého věku. To jsou ale sobecké myšlenky a já 
se je ze všech sil snažím odhánět. Můj lid potřebuje magii. 
Není to ta nejsilnější na světě a strašně bych potřebovala uči-
telku, aby mi radila. Ale je to pořád lepší než v hradišti nemít 
vůbec žádného kouzelníka.
Fiachna zvedne hlavu a přistihne mě, jak si ho prohlížím. 
Usměje se, ale ne tak, jako by si mě dobíral. To kdyby mě při-
stihl Connla, jak ho okukuju, pěkně by se šklebil. „Včera v no-
ci s těmi včelami se ti to povedlo,“ prohlásí Fiachna tím svým 
klidným, melodickým hlasem, který se podobá spíš hlasu ně-
jaké pohádkové bytosti než člověka.
Cítím, jak rudnu. „Nic mimořádného,“ pokrčím rameny, vysu-
nu pravý palec přes kraj sandálu a začnu rýpat do země.
„Jsi pořád silnější,“ pokračuje Fiachna. „Brzy z tebe bude moc-
ná kněžka.“
Oba víme, že to je lež, ale hrozně moc se mi líbí, když to říká. 
Usměju se od ucha k uchu, asi jako malé dítě, když ho šimrají 
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na bříšku. Pak na mě zavolá Cera, jestli bych jí nešla pomoct 
s barvením vlny.  „Nemám ti spíš pomoct se zbraněmi?“ zeptám 
se honem Fiachny, protože doufám, že mi dá záminku, abych 
mohla zůstat s ním. „Můžu jim požehnat. Vložit do nich ma-
gii. Aby byly silnější.“
Fiachna zavrtí hlavou. „To není potřeba. Už jsem skoro skon-
čil. Odpoledne budu dělat na zemědělském nářadí.“
„Aha.“ Snažím se nedat najevo zklamání. „No tak kdybys mě 
potřeboval, zavolej.“
Fiachna přikývne. „Díky, Bec. Zavolám.“
Prostá slova, ale když namáčím vlnu do kádě plné modré bar-
vy, zní mi v hlavě donekonečna a nutí mě k úsměvu.

Odpoledne, když se muži vrtí ze spaní a ženy připravují večeři, 
najednou hlídka varovně vykřikne: „Někdo jde ze severu!“
Hradiště okamžitě zpozorní a ožije. Démoni nás nikdy nena-
padli takhle brzy – zbývají ještě skoro dvě hodiny světla –, 
ale naučili jsme se, že nic není jisté. Muži ve chviličce vybíha-
jí z chatrčí a sahají po zbraních. I válečnice odhazují stavy, 
hřebeny, nářadí a hrnce a spěchají ke hradbám. Kdo je mimo 
hradiště, toho rychle svolávají zpátky. A všichni se ve spěchu 
vracejí a znepokojeně s sebou ženou zvířata.
Conn vyjde z chatrče ve středu vesnice, oči má zalepené. Nevy-
padá zdaleka tolik vylekaně jako ostatní. Král se nikdy nesmí 
tvářit vyděšeně. Vyleze na hradby a dokráčí ke hlídce. Zadívá 
se do dálky. Connla na něj zdola zavolá: „Démoni?“
„Nevypadá to na ně,“ zavrčí Conn. „Mají lidský tvar. Ale mož-
ná to jsou mrtví.“
Mrtví nás často přicházejí děsit. Démoni získávají těla z dol-
menů nebo z klínových hrobek. Za pomoci temné magie napl-
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ní těla zlovolným životem, někdy i posešívají dohromady části 
různých těl. Nevíme jistě, proč to dělají. Možná někteří z nich 
nedovedou vytvořit vlastní těla a musí krást těla našich mrt-
vých. V posledním roce jsme obešli všechny hrobky, o kterých 
víme, a mrtvé jsme spálili. Ale je hodně skrytých a zapomenu-
tých hrobů. Démoni si vždycky najdou nové mrtvoly. Někdy 
nám připadá, jako by na světě bylo víc mrtvých než živých.
Conn se několik minut dívá, přichází k němu víc lidí z klanu, 
cloní si dlaněmi oči a prohlížejí si blížící se postavy. Podívám 
se po těch z nich, kdo mají ostříží zrak – po Ronanovi, Lor-
canovi a Eně – a pak se uklidním, protože vím, že se nic zlého 
neděje. Ale před Connem nikdo nic neřekne. Ohlásit, že ne-
bezpečí nehrozí, je jeho práce.
Konečně se Conn usměje. „Žádný strach,“ prohlásí. „Jsou to 
lidé. A živí.“
Celé hradiště se uklidní a všichni se vracejí k obvyklé práci. 
Jsme na cizince zvědaví, ale časem zjistíme, co jsou zač. Nemá 
cenu postávat a dohadovat se, když práce čeká.

Přijdou hodinu nato, jsou otrhaní a zkroušení bojem a dlou-
hou cestou. Čtyři muži, tři ženy a čtyři děti. Známe je, jsou to 
MacCadanové. Když démoni začali útočit, Conn poslal Cada-
novi dotaz, jestli chtějí uzavřít spojenectví. Mezi našimi kla-
ny bylo hodně zlé krve, ale Conn chtěl uzavřít mír, abychom 
mohli společně bojovat proti démonům. Cadan odmítl. Řekl, 
že jeho lidé se ubrání sami. Od té doby o nich nemáme žádné 
zprávy.
Sám Cadan mezi těmi jedenácti není. Vede je starý válečník –  
dokonce ještě starší než Goll –, který napadá na jednu nohu, 
a když se zastaví, žalostně se třese. U brány se představí jako 
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Tiernan MacCadan a požádá o vpuštění. Všech jedenáct po-
stav se pak vbelhá do hradiště a smutně, se skloněnými hlava-
mi stojí před námi.
Conn jde přímo k Tiernanovi, obejme ho a vřele jej přivítá. 
Zeptá se, jestli mají hlad a žízeň. Tiernan odpoví, že ano, 
a Conn vydá rozkazy, aby byla přichystána hostina. Ženy se 
okamžitě dají do práce.
Conn dovede hosty před svou chatrč a nechá je, ať se posa-
dí. Moc toho nepřinesli – náhradní oblečení, nějaké ty zbraně 
a nářadí –, ale je jasné, že taky nic víc nemají. Vím, co se stalo, 
stejně jako to ví i Conn a všichni ostatní, ale nikdo nic neříká. 
Necháme vysvětlení na Tiernanovi.
Přemohli je démoni. Konec se blížil už dlouho, ale oni se po-
řád tvrdohlavě drželi, i když už bylo jasné, že to je čiré šílen-
ství. Odporní Fomorové pobili jejich nejlepší válečníky, odved-
li jejich děti, pobili jejich dobytek a zničili úrodu.
„Hodně lidí říkalo, že tam nemáme zůstávat,“ vzdychne si 
Tiernan. „Že to je bláznovství a že zahyneme, pokud nespo-
jíme síly se sousedy. Ale Cadan tvrdil, že kdybychom ustou-
pili, ztratíme tvář. Byl to hrdý muž, který nerad ohýbal hřbet. 
Jenže nakonec se zlomil, jako každý, kdo se odmítá ohnout. 
Fomorové ho dostali včera v noci a s ním tři další. Dnes ráno, 
sotva vyšlo slunce, jsme si sbalili a vyrazili sem. Doufáme, že 
budeme moct bojovat s vámi, poskytnout vám všechno, co...“
Nedořekne. Dva z jeho mužů jsou vážně zraněni a sám Tier-
nan není žádný mladík. Jedna z žen je válečnice, ale druhé dvě 
ne. A děti jsou na boj příliš malé. Tiernan se pokusil to říct, 
jako bychom my potřebovali je, jako by nám mohli prospět. 
Ve skutečnosti jen hledají útočiště. Když je přijmeme, bude to 
skutek milosrdenství, ne spojení sil.
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Muži z hradiště sedí v kruhu kolem nově příchozích. Já se dr-
žím na kraji, dovnitř by mě vpustili, jen kdyby došlo na zále-
žitosti magie. Na většině tváří vidím pochyby. Už teď tu není 
k hnutí. Abychom mohli pohodlně ubytovat dalších jedenáct 
lidí, museli bychom pevnost rozšířit. A to je těžké, když na vás 
skoro každou noc útočí démoni.
Tiernan tu náladu vycítí a rychle promluví. „Můžeme si postavit 
vlastní chatrče. Naše ženy jsou zručné a děti také. Několik týd-
nů budeme závislí na vaší pohostinnosti, ale budeme pracovat 
od rána do večera, abychom se o sebe postarali sami. Nebudeme 
pro vás přítěží. A co se týká boje, jsme silnější, než vypadáme. 
I to nejmladší dítě už zasadilo pár ran. A jsme...“
„Jen klid, příteli,“ přeruší jej Conn. „Jsme rádi, že jste přišli 
k nám, i když je tolik jiných klanů, ke kterým jste mohli jít. 
Přijmout vás je pro nás čest. A jistě nám velice pomůžete.“
Tiernan zamrká. Nečekal tak vlídné přijetí. Po těch letitých 
sporech se ani neodvažoval v něco podobného doufat. Do očí 
mu vyhrknou slzy, ale zažene je a usměje se. „Jsi pravý král,“ 
pochválí Conna.
„A doufám, že i přítel,“ odpoví Conn a pak vykřikne pár roz-
kazů, aby MacCadanům přichystali lůžka. Některým lidem 
se to nelíbí – Connla se mračí jako zimní obloha –, ale králi 
nikdo odmlouvat nebude, a před hosty už vůbec ne. Takže jej 
bez námitek poslechnou, přenášejí lůžka, šaty a jiné věci z jed-
né chatrče do druhé, všechno to skládají ještě víc natěsno než 
předtím, mačkají to k sobě, aby náš klan, trýzněný démony, 
měl místo pro své nové členy.
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Chlapec

Přípravy na hostinu už pokročily a slunce se sklání k západu, 
když tu křikne další hlídka: „Z dálky k nám někdo běží!“
Conn se tázavě podívá po Tiernanovi. Povídali si o bojích s dé-
mony. Seděla jsem poblíž a naslouchala. Náš seanachaidh utekl 
krátce poté, co začaly útoky, a tak mě pověřili, abych udržovala 
dějiny klanu. Nejsem zrovna nadaná vypravěčka, ale mám vý-
bornou paměť.
„Nikdo z našich to není,“ řekne Tiernan. „Všechny, kdo přežili, 
jsme vzali s sebou.“
„Je to démon?“ zavolá Conn na hlídku.
„Nevypadá na démona,“ dolehne k nám odpověď. „Asi to bude 
nějaký kluk. Ale jak strašně rychle běží... nevím jistě.“
Conn se vrátí s Tiernanem a s několika válečníky na hradby. 
Proklouznu tam s nimi. Obyčejně se takhle vysoko neukazuju, 
ale osamělý démon za denního světla nemůže být moc nebez-
pečný.
Když se postavička přiřítí blíž, vidíme, že to je vážně chlapec, 
v mém věku anebo o trochu starší, utíká neuvěřitelně rychle 
a hlava mu podivně nadskakuje. Doběhne k bráně, nevšímá 
si Conna, který se ho křikem ptá na jméno, zastaví a tupě se 
na nás dívá. Má tmavé vlasy a drobné oči. Usmívá se od ucha 
k uchu, i když na něj Conn řve, i když mu hrozí, že mu prože-
ne oštěp srdcem, pokud neřekne, co chce. Pak si sedne, utrhne 
si květinu a hraje si s ní.
Conn se tváří naštvaně, ale i nechápavě. „Prosťáček,“ zavrčí.
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„Mohla by to být past,“ ucedí Tiernan.
„Démoni přece nevysílají do léček lidi,“ namítne Conn.
„Ale viděl jsi, jak rychle utíkal?“ nedá se Tiernan. „A nevypadá 
unaveně. Ani se nepotí. Možná to není člověk.“
„Bec, cítíš něco?“ zavolá náš král.
Zavřu oči a soustředím se na chlapce. Z démonů sálá něco jiného 
než z lidí. Jsou nabití mocí pocházející z jejich světa. I v tomhle 
dítěti je špetka podobné síly. Už to málem Connovi řeknu, ale 
pak se stane něco divného. Ucítím, jak se chlapec mění. Když 
otevřu oči, spatřím, že i světlo kolem něj je jiné. Je to jako dívat 
se na něj skrz hustou mlhu. A jak tak mžourám, dojde mi, že ten 
kluk tam už není. Místo něj se dívám na svou matku.
Určitě si ji nepletu. Ve svých dokonalých vzpomínkách jsem ji  
viděla mnohokrát. Vypadá přesně jako toho dne, kdy mě po-
rodila – a kdy zemřela. Vyhublá na kost, s tmavými kruhy pod 
očima, potřísněná krví. Ale v očích spousta lásky – lásky ke 
mně.
A jak se tak dívám celá strnulá úžasem – strachem ne –, mat-
ka se otočí a ukáže na západ, ale pořád se u toho dívá na mě. 
Něco řekne, ale ke mně hlas nedolehne. Zamračí se a ukáže 
znovu tenkým prstem k západu. Zase něco říká, ale pak se 
mlha zvedne. Ona se zachvěje. Mrknu. A najednou se dívám 
opět na toho kluka, jak si hraje s květinou.
„Bec,“ naléhá Conn a lehce mnou zatřese. „Není ti nic?“
Vzhlédnu, třesu se, říkám si, jestli mám Connovi říct, co jsem 
viděla. Pak se rozhodnu, že ne. Ještě nikdy jsem neměla vidění. 
Než o tom budu s někým mluvit, potřebuju čas na přemýšle-
ní. Znovu se soustředím na chlapce, snažím se dýchat klidně 
a uklidnit svůj tep.
„My... myslím, že to je člověk,“ vykoktám. „Ale není stejný jako 
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my. Je v něm magie. Možná to je učeň nějakého druida.“ Dost 
odvážný dohad, ale nedokážu nijak lépe vysvětlit, co je na něm 
tak zvláštního.
„Hrozí nám od něj něco?“ chce vědět Conn.
Nebezpečná otázka... pokud odpovím špatně, budu za to zod-
povědná. Napadne mě, že bych měla zvolit jistotu a říct, že 
nevím, ale pak kluk utrhne z květiny okvětní plátek a pomalu 
si ho položí na vyplazený jazyk. „Ne,“ řeknu sebevědomě. „Ne-
může nám ublížit.“
Otevřou bránu. Několik lidí vyběhne ven a chlapce obklopí. 
Vezmou mě s sebou pro případ, že by nemluvil naší řečí. Kněž-
ka má mít dar jazyků. Já vlastně žádné cizí jazyky neznám, ale 
nehodlám jim to přiznávat, leda by se zeptali přímo – a to zatím 
nikdo neudělal. Pořád doufám, že se zase změní v mou matku, 
ale to se nestane.
Je hubený a špinavý, vlasy má husté a nemyté, halenu po kole-
na celou od bláta, plášť ani sandály nemá. Těká očima doleva 
doprava, na žádném místě nespočine na víc než na chviličku. 
U pasu mu v pochvě visí dlouhý nůž, ale když ho obestoupí-
me, nesáhne po něm, ani se nijak nevyleká.
„Chlapče!“ vyhrkne na něj Conn a nohou ho dloubne do kole-
ne. Ten na to nic. „Chlapče! Kdo jsi? Co tady děláš?“
Kluk neodpovídá. Conn se už chystá zase se na něj rozkřiknout, 
pak toho ale nechá. Podívá se na mě a kývne. Neklidně si olíznu 
rty a přidřepnu si k tomu divnému dítěti. Dívám se, jak si hraje 
s květinou. Všímám si pohybů jeho očí a hlavy. Už si nemyslím, 
že je druidův učedník. Conn měl pravdu – chlapec je prostomy-
slný. Ale tím či oním způsobem mu požehnali bohové.
„Pěkná kytička,“ utrousím.
Na chviličku se na mě podívá, pak se zaculí a květinu mi hodí. 
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Když si ji vezmu, utrhne si jinou, drží si ji nad hlavou a mhouří 
na ni oči.
„Umíš mluvit?“ zeptám se. „Mluvíš?“ 
Nic. Už to chci zopakovat, když najednou nahlas vybafne: 
„Kytka!“
Při zvuku jeho hlasu vyskočím. Muži kolem nás sebou taky trh-
nou. Z pocitu trapnosti se zasmějeme. Kluk se na nás dívá roz-
jásaně.  „Kytka!“ zakřičí znovu. Pak se ale úsměv vytratí.  „Démo-
ni. Zabít. Se mnou.“ Vyskočí na nohy.  „Se mnou! Běž honem!“
„Počkej,“ snažím se ho utišit.  „Je skoro tma. Nikam jít nemů-
žeme. Démoni se brzy vydají na cestu.“
„Démoni!“ vykřikne. „Zabít! Se mnou!“ Chytí mě za ruku 
a zatahá za ni.
„Počkej,“ říkám mu znovu a už ztrácím trpělivost. „Jak se jme-
nuješ? Odkud jsi? Proč bychom ti měli věřit?“ Dívá se na mě 
nechápavě. Zhluboka se nadechnu a pomalu se ho zeptám: 
„Jak se jmenuješ?“ Odpověď žádná. „Odkud jsi?“ Nic. Podívám 
se na Conna a pokrčím rameny. „Je slabomyslný. Nejspíš utekl 
z nějaké vesnice a...“
„Se mnou!“ rozkřikne se kluk. „Běž honem! Démoni!“
„Bec má pravdu,“ odfrkne si Connla. „Proč by někdo posílal 
takového pitomce, kdyby chtěl...“
„Běž honem!“ vyjekne chlapec dřív, než to Connla stačí doříct. 
„Běž honem!“ zopakuje a obličej se mu rozjasní. Odskočí od 
nás, prorazí řady válečníků, jako by to bylo rákosí, a upaluje 
kolem hradiště. Zanedlouho je zpátky, ani se nezadýchal, jen 
se usmívá. „Běž honem,“ říká rázně.
„Víš, odkud pocházíš, ty... Běžhoneme?“ zeptá se Goll. Pojme-
noval si chlapce sám, když odmítá uvést své jméno. „Najdeš 
cestu zpátky ke svým lidem?“
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Chlapec na Golla chvíli jen zírá. Myslím, že mu nerozumí. Pak 
ale přikývne, podívá se k zapadajícímu slunci a ukáže k zápa-
du. „Prasečí nožičky,“ prohlásí zamyšleně. Na chviličku vidím 
matku, jak ukazuje stejným směrem, ale je to jen vzpomínka, 
ne další vidina.
Goll se zadívá na Conna. „Měli bychom ho vzít dovnitř. Brzy 
se setmí. Můžeme ho vyslechnout tam, i když pochybuju, že 
z něj dostaneme něco dalšího.“ 
Conn váhá, přemýšlí, jaké nebezpečí by to mohlo přinést jeho 
lidu, pak luskne prsty, přenechá chlapce svým mužům a vrací 
se s Tiernanem k ohni, pokračovat v rozmluvě o posledních 
událostech.

Běžhonem není moc velký, ale chuť k jídlu má jako kanec. 
Na hostině sní víc než kdo jiný, ale nikomu to nevadí. Na 
tom klukovi je něco, co potěší. Všichni se s ním cítíme dobře, 
a to i když neumí pořádně mluvit, jen ze sebe sem tam vyrazí 
nějaké to „Démoni!“ anebo „Se mnou!“, případně své nejoblí-
benější „Běž honem!“
Jak předpověděl Goll, Běžhonem nám toho neumí říct o nic 
víc o svém klanu, kde žijí ani v jak tíživé situaci jsou. Za jiných 
okolností bychom si ho nevšímali. Máme dost jiných potíží. 
Ale nálada v hradišti dlouho nebyla uvolněnější. Příchod Mac-
Cadanů nám dodal sebevědomí. Těch jedenáct lidí je sice spíš 
přítěž než posila, ale dali nám naději. Pokud by se sem dostali 
i zbylí lidé z jiných klanů, třeba bychom mohli vybudovat veli-
kou pevnost a mocné vojsko a udržet si démony od těla napo-
řád. Banba říkávala, že zoufalci a zatracenci dokážou postavit 
i horu z myších hovínek.
Takže o Běžhonemovi přemýšlíme víc, než bychom přemýšle-
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li včera večer. Muži probírají jeho postavení, odkud asi je, jak 
dlouho mu asi trvalo, než se sem dostal, a proč k nám vyslali 
hlupáka a ne někoho jiného.
„Důvod je jasný. Umí rychle běhat,“ povídá Goll. „Fomorové, se 
kterými jsme bojovali, jsou bezduché, natvrdlé nestvůry.“
„Pravda,“ přikývne Tiernan. „Ti u nás byli ze začátku stejní. 
Ale změnili se. Začínají být chytřejší. Měli jsme obratně ukry-
tou podzemní únikovou cestu. Občas se stalo, že jeden dva 
z nich našli vchod do ní náhodou, ale nedávno přes ni útočili 
pravidelně a útok byl sladěný s tím na ohradu. Mysleli u toho 
a plánovali, prostě najednou vedli boj víc jako lidé.“
Conn si zamyšleně mne bradu. Naší obrovskou výhodou opro-
ti démonům – kromě toho, že mohou útočit jen v noci – je to, 
že jsme chytřejší. Kdyby tu ale byli jiní, kterým to myslí líp než 
těm, na něž jsme zatím narazili...
„Nemyslím, že to je past,“ prohlásí klidně Fiachna. Obyčejně 
toho moc nenamluví, takže když něco řekne, všechny to překva-
pí. Posadil se vedle Běžhonema a prohlíží si jeho nůž. „Necítím 
z toho kluka žádný pach démonů. Nemám pravdu, Bec?“
Okamžitě přikývnu. Udělalo mi radost, že si mě Fiachna ve-
řejně všiml. „Ani troška toho pachu,“ pospíším si, trochu zadý-
chaněji, než bych chtěla.
„A říká pravdu,“ pokračuje kovář. „Jeho lid potřebuje pomoc. 
Nikoho lepšího, než je Běžhonem, nemohli poslat. A tak po-
slali jeho, nejspíš v nejvyšším zoufalství.“
„A co má být?“ odfrkne si Connla. Podle toho, jak si Fiachnu 
prohlíží, je mi jasné, že ho nemá rád. „My taky potřebujeme 
pomoc. Naše trápení je stejně vážné jako jejich. Co by od nás 
chtěli? Abychom poslali muže, ať bojují za ně, a nechali svoje 
ženy a děti na milost Fomorům?“ Odplivne si na zem.

130x200_Demonata4.indd   35 13.3.2012   14:49:09



`

x

36

„Můj syn to řekl hrubě, ale je v tom kus pravdy,“ ucedí Conn. 
„Spojenectví je pěkná věc, ale prosit o pomoc jako otroci... žá-
dat nás, abychom přišli k nim, místo aby oni přišli sem...“
„Třeba se na cestu vydat nemůžou,“ nadhodí Goll. „Možná 
mají hodně raněných nebo starých.“
„V tom případě nám ale nestojí za zachraňování,“ zachechtá 
se Connla. Jeho patolízalové se zasmějí taky – vlci napodobují 
chování vůdce smečky.
„Měli bychom tam jít,“ zavrčí Goll. „Anebo aspoň vypravit 
posla. Pokud jejich prosby nevyslyšíme, třeba potom někdo 
mávne rukou nad námi, až budeme hledat pomoc.“
„O pomoc prosí jen slaboši,“ poznamená Connla upjatě.
Goll se přísně usměje a já vycítím, co se chystá odpovědět. 
Zřejmě něco jako „Tak to nepotrvá dlouho, než o ni začneš 
prosit ty!“
Naštěstí to Conn vycítí taky, a než z Golla vypadne nějaká 
urážka, která by vyžadovala splátku krví, prohlásí: „I kdyby-
chom jim chtěli pomoct, nevíme ani, kde jsou, a moc nevěřím, 
že to dutohlavé děcko najde cestu zpátky.“
„Kdyby tu byli brehonové, mohli by nám poradit,“ řekne na 
to Fiachna.
„Brehonové!“ odsekne Connla. „Copak neutekli první, když 
přišli démoni? Do pekla s brehony!“
Ozve se souhlasné bručení, a dokonce i od těch, kdo s Connlou 
obvykle nesouhlasí. Brehonové, naši zákonodárci, nás opustili, 
když jsme je potřebovali nejvíc, a málokdo má náladu jim to 
odpouštět a zapomínat na to.
Muži dál debatují, ženy mlčky sedí za nimi, děti spí nebo si 
hrají. Hlídky jsou na hradbách a dávají pozor na démony.
Goll a Fiachna jsou toho názoru, že bychom měli vyslat menší 
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skupinku s Běžhonemem a pomoct jeho klanu. „Není to vůbec 
náhoda, že přišel stejný den jako MacCadanové,“ upozorňuje 
Goll. „Ještě včera jsme nikoho nemohli nechat jít. Ale teď jsme 
posílili. To je znamení.“
„Posílili?“ Connla div nevyjekne a pohrdavě se podívá na čtyři 
muže a tři ženy z klanu MacCadanů.
„Connlo!“ utrhne se na něj otec dřív, než zbrklý válečník stačí 
naše hosty urazit. Když ví jistě, že jeho syn bude mlčet, před-
kloní se, napije se coirmu a usilovně přemýšlí. Stejně jako 
všichni králové se neodváží opominout možné znamení od 
bohů. Není si ale jistý, jestli tohle znamení je. A v takové chvíli 
se může obrátit na jediného člověka. „Bec?“
Očekávala jsem ten dotaz, a tak se mi povede udržet klidný 
výraz. Měla jsem čas si odpověď rozmyslet. Domnívám se, 
že osud chce, abychom šli s Běžhonemem. Takový je význam 
mého vidění. Matčin duch mi sdělil, abych za chlapcem šla.
„Měli bychom jim pomoct,“ zašeptám. Connla obrátí oči 
v sloup, ale já si ho nevšímám. „Díky MacCadanům jsme teď 
silnější. Několik válečníků můžeme postrádat. Myslím, že Běž- 
honem dokáže najít cestu zpátky ke svým lidem, a domnívám 
se, že kdybychom jejich prosbu odmítli, postihne nás smůla.“
Conn pomalu přikývne. „Ale koho poslat? Nechci nikomu po-
ručit, aby odešel. Jsou nějací dobrovolníci...?“
„Já,“ ozve se okamžitě Goll. „Když jsem to radil, musím jít.“
„Já půjdu taky,“ přidá se Fiachna tiše.
„Ty?“ zamračí se Conn. „Ale ty nejsi válečník.“
Fiachna zvedne v ruce Běžhonemův nůž. „Tenhle kov neznám. 
Je pevnější než náš, a přitom lehčí. Kdybych znal jeho tajem-
ství, mohl bych nám vyrobit lepší zbraně.“ Spustí ruku s no-
žem. „Pokud mi to poručíš, zůstanu, ale chci jít.“
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„Jak myslíš,“ vzdychne si Conn. „Ale přidělím ti na cestu stráž-
ce.“ Rozhlíží se, chce kováři vybrat válečníka jako doprovod. 
Má veliký výběr, ale velice nerad by poslal někoho, kdo má 
ženu a děti. Takže to musí být někdo z mladších. Když si své 
muže prohlíží, najednou se mu na tváři objeví vychytralý vý-
raz. Ukáže na Connlu. „Bude tě chránit můj syn.“
Connla na otce vypoulí oči. Ostatní to taky překvapí. Je to ne-
bezpečná výprava. Kraj se jen hemží démony. Naděje, že to ně-
kdo přežije, není právě veliká. Přesto Conn posílá vlastní krev 
mimo bezpečí hradiště, navíc jako tělesného strážce pouhého 
kováře. Většina lidí si myslí, že to není rozumné.
Já to ale chápu. Conn chce, aby se syn stal jeho následníkem. 
Jenže Connla se zatím moc neosvědčil v boji a hodně lidí si ho 
neváží. Kdyby Conn zemřel ještě dnes, leckdo by se ucházel 
o jeho roli a pro Connlu by bylo těžké najít si silné spojence. 
Když ale tuhle výpravu zvládne a vrátí se s hrdinskými histor-
kami a zkrvavenou čepelí, všechno se změní. Tím by si mohl 
udělat jméno.
A pokud výprava skončí špatně a on zemře? Inu, pak je taková 
vůle bohů. Proti osudu se nedá bojovat.
Connla pořád nevěřícně pomrkává a dívá se na otce, když vtom 
předstoupí dvojčata, Ronan a Lorcan. „My půjdeme taky,“ pro-
hlásí Ronan a odhrne si z očí krvavě rudé vlasy.
„Chceme zabíjet víc démonů,“ přidá se Lorcan a celý rozruše-
ný se tahá za náušnici.
Conn nespokojeně zavrčí. Chlapci jsou mladí, ale patří mezi 
naše nejlepší bojovníky. Nechce je nechat jít, ale kdyby to od-
mítl, urazí je. Takže nakonec neochotně přikývne. „Ještě ně-
kdo?“ zeptá se.
„Já,“ ozve se jedna žena z klanu MacCadanů a popojde vpřed. 
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„Jmenuji se Orna. Budu zastupovat klan MacCadanů, abych 
vám splatila vaši pohostinnost.“ Orna je ta jediná válečnice 
mezi nimi, jak jsem si všimla už předtím.
Conn se usměje. „Děkujeme ti. A teď, pokud je to všechno...“ 
Rozhlíží se po posledním dobrovolníkovi, ale způsob, jakým 
to řekl, dává jasně najevo, že podle něj je šest víc než dost.
Ale ještě se zvedne jedna ruka. Maličká ruka. Moje.
„Já chci jít taky.“
Conn strne úžasem. Všichni ostatní taky.
„Bec,“ prohlásí Goll, „tohle se pro dítě nehodí.“
„Nejsem dítě,“ odseknu. „Jsem kněžka. Hmm, vlastně učedni-
ce kněžky.“
„Bude to nebezpečné,“ varuje mě Fiachna. „Tohle je výprava 
pro válečníky.“
„Ty jdeš taky, a přitom nejsi válečník,“ připomenu mu.
„Já jít musím, pro případ, že je v té jejich vesnici kovář, který 
mě naučí vyrábět lepší zbraně.“
„Třeba se něčemu můžu naučit i já,“ odpovím a pak se podívám 
na Conna. „Musím to udělat. Cítím, že když nepůjdu, skončí 
všechno špatně. Nevím jistě, jak budu prospěšná, třeba vůbec 
ne, ale vím, že musím vyrazit na cestu s nimi.“
Conn utrápeně zavrtí hlavou. „To nemůžu dovolit. Když ze-
mřela Banba, jsi naše jediné pojítko se světem magie. Potře-
bujeme tě.“
„Fiachnu potřebujete taky,“ vykřiknu, „a přitom jsi ho pustil.“
„Fiachna je muž,“ namítne Conn rázně. „Má právo na vlastní 
rozhodnutí.“
„Já mám to právo taky,“ zavrčím, pak to zopakuju, silněji a ten-
tokrát sebevědomě. „Já mám to právo taky! My, kdo patříme 
magii, žijeme podle vlastních zákonů. Zodpovídala jsem se 
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Banbě, ne tobě. Banba tu žila, protože se tak rozhodla, a já 
také – ani jedna nepatříme ke klanu. Neměl jsi žádnou pravo-
moc nad ní a nemáš ji ani nade mnou. Co zemřela, zodpoví-
dám sama za sebe. Jsem poslušna vyššího hlasu, než jaký má 
kdokoli tady, a ten hlas mi říká, abych šla. Pokud mě tu budeš 
držet, bude to proti mojí vůli a proti vůli bohů.“
Odvážná, drzá slova a Conn je nemůže opomíjet. Nejsem sice 
skutečná kněžka o nic víc než naše krávy, co se pasou na louce, 
ale mám ke světu magie blíž než kdokoli jiný v hradišti. Nikdo 
se neodváží mi odporovat.
„No dobrá,“ vyprskne Conn vztekle. „Posíláme na tu nebez-
pečnou výpravu bývalého krále, kováře, dva přední válečníky, 
jednoho z našich hostů a ještě mého vlastního syna – tak proč 
ne i kněžku!“
A tak, zatrpkle a v rozčilení, se rozhodne o mém osudu a já 
jsem propuštěna. Se směsí strachu a nadšení – ale hlavně stra-
chu – se odšourám zpátky do své chatrče, abych si dopřála 
poslední noc v bezpečí. Zítra opustím domov a postavím se 
démonům a dalším hrozbám širého světa.
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Řeka

V noci nedojde k žádným útokům, což je povzbudivé zname-
ní. Vyrazíme hned s východem slunce, krátce se rozloučíme 
s příbuznými a přáteli. Ráda bych se na odchodu ohlédla po 
střechách a hradbách, možná už je nikdy neuvidím, ale to při-
náší smůlu, a tak upírám zraky dopředu, na cestu.
Je pod mrakem, samá přeháňka, ve vzduchu podzimní chlad. 
Letos se léto drželo dlouho, ale podle vůně vzduchu poznám, 
že už nadobro odešlo. To by se dalo vyložit jako zlé znamení 
– že právě ten den, kdy odcházíme, skončila roční doba –, ale 
rozhodnu se na to nemyslet.
Svižně kráčíme k východu a držíme se poblíž řeky Sionan. 
Před několika měsíci démoni při jednom útoku zničili naše 
čluny, takže na druhý břeh nemůžeme. Musíme se vydat k vý-
chodu, přebrodit nebo se přeplavit tam, kde je řeka úzká, a až 
odtamtud vyrazit na západ.
Pod nohama máme pevnou zemi a mezi stromy vede hodně 
stezek, takže postupujeme rychle. Vepředu jdou Ronan s Lor-
canem. Potom já, se mnou Orna a Běžhonem. Ten by nejraději 
upaloval napřed, ale držíme ho, protože jinak by nám mohl 
zmizet někde v podrostu jako králík. Connla a Fiachna jdou 
za námi. Connla je uražený a co jsme odešli, neřekl ani slovo. 
Goll jde poslední.
Za pochodu přemítám o tom, proč jsem vlastně opustila hra-
diště, a čím víc dumám, tím jsem nejistější. K odchodu jsem se 
rozhodla hlavně kvůli vidině matky. Jenže je tu i další důvod: 
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strach. Připadalo mi, jako by se hradiště den ode dne zmen-
šovalo. Cítila jsem se tak stísněná, že mi někdy bylo zatěžko 
dýchat. Měla jsem zlé sny o tom, jak jsem v pasti, jak se kolem 
mě strany pevnosti svírají pořád víc, až mě umačkají. Pokud se 
vyplní naše nejčernější obavy a pobijí nás tlupy démonů, ne-
chci aspoň zemřít jako zvíře v kleci.
Je možné, že jsem si tu vidinu vytvořila sama, abych si zajisti-
la důvod k odchodu? Myslím, že ne. Vím skoro jistě, že byla 
pravá. Ale mysl nám někdy vyvádí pěkné kousky. Co když se 
chovám jako šílenec a utíkám před svým strachem do mno-
hem horšího nebezpečí, než jakému bych čelila, kdybych zů-
stala?
A pokud to nebyl jen klam, pokud vidění bylo skutečné, proč 
by mě matčin duch posílal na tak vražednou výpravu? Přece 
by mě matka nenutila nasazovat život, kdyby nešlo o něco dů-
ležitého. Možná chce, abych odhalila nějaká tajemství ze své 
minulosti. Vždycky jsem toužila toho vědět víc o své matce, 
o tom, odkud pocházím, kdo je můj lid. Třeba mi Běžhonem 
pomůže najít pravdu.
Pokud je to ale jen toužebné přání a moje minulost zůstane 
záhadou, možná je naše hradiště odsouzeno ke zkáze. Matčin 
duch možná uviděl zkázu klanu MacConnů a jednal tak, aby 
mě zachránil.
Ať se na to dívám jakkoli, uvědomuji si, že jsem odešla z vy-
sloveně sobeckých důvodů. Klan MacConnů mě potřebuje. 
Neměla jsem jej opustit, ani ze strachu, ani abych našla svůj 
původní kmen, ani abych se zachránila před blížící se pohro-
mou. Měla bych se vrátit. Bojovat s nimi. Používat svou magii, 
abych chránila klan, jak nejlépe dokážu.
Jenže co když se mi matka zjevila z nějakého jiného důvodu, 
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co když nějak můžu pomoct MacConnům tím, že se vydám 
na tuhle šílenou cestu? Banba říkala, že se vždycky musíme 
držet rad duchů, i když zároveň musíme být opatrní, protože 
duchové nám někdy vyvádějí zlomyslné kousky.
Ať mi Ana pomůže! Tolik možností – z přemýšlení o nich mě 
až hlava bolí. Měla bych toho nechat, aby si mozek odpočinul. 
Navíc už nemá smysl se tím trápit. Jsme víc než půl dne cesty 
od hradiště. Do soumraku bychom se rozhodně do bezpečí 
nevrátili. Nemůžeme zpátky.

Dopoledne všichni mlčeli, mysleli na ty, koho zanechali doma, 
a na to, co nás čeká. V poledne jsme se zastavili a najedli se. 
Ronan a Lorcan ulovili pár králíků a my jsme je snědli syrové, 
s trochou lesních plodů. Pak jsme s plnými žaludky šli poma-
leji a začal i nějaký ten hovor, pomalu a líně. Nejdřív se Fiach-
na zeptal Orny na nože se třemi čepelemi, které má tak ráda.
Potom se Orny začali vyptávat i ostatní. Lidé z našeho klanu 
o sobě navzájem vědí všechno, co se vědět dá. Orna a Běžho-
nem jsou v naší skupině jediní, koho moc neznáme, a protože 
Běžhonem se na každou otázku jen zazubí a uhne očima, pro 
naši zvídavost zbyla jen Orna.
Měla postupně čtyři manžely a se třemi z nich měla děti. Prý 
že má sice muže ráda, ale nějak nedokáže s žádným vydržet 
delší dobu než pár let. Goll se smíchem povídá, že by se tedy 
měli vzít, protože on už víc než těch pár let naživu nebude.
„Kromě vzpomínek toho po sobě moc nezanechám,“ pokra-
čuje s úsměvem. „Ale jsou to pěkné vzpomínky. Když jsem byl 
mladší, měl jsem tři manželky, a ani jednu jsem nezklamal!“
„Kromě toho, když jsi přišel o oko a o trůn,“ ušklíbne se Conn-
la, takže Goll upadne do mrzuté nálady.
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„Neměl bys ho tak dráždit,“ pošeptá mu Fiachna rozzlobeně.
„Je to stará troska,“ odsekne Connla. „Můj otec je král a já hod-
lám jít v jeho stopách. Budu si s tím starým kozlem mluvit, jak 
se mi zachce.“
„Jenže teď nejsme v hradišti,“ připomene mu Fiachna. „Jsme 
malá, odloučená skupinka a musíme spoléhat jeden na druhé-
ho. Mysli na to – některou noc se snadno může stát, že tvoje 
přežití bude záviset na Gollovi.“
Connla se mračí a uvažuje o tom a já se zeptám Orny na její 
děti. Jsou mezi těmi, které k nám včera přišly?
„Ne,“ řekne Orna stručně, dívá se přímo před sebe a v dešti se 
jí leskne vyholená hlava. Na obou tvářích má tetování – zna-
mení Nuady, boha války –, temně rudé spirály, které uhrančivě 
vtahují do svého středu pohled každého, kdo se na ně zadívá. 
„Zemřely. Před týdnem je zabili démoni.“
„Ať je Ana chrání,“ prohlásím bezděčně.
„Ať je Ana nechá mezi mrtvými,“ odpoví Orna hluše.
„Vy jste mrtvoly nespálili?“
„Nenašli jsme je. Démoni se dostali podzemní chodbou do-
vnitř a pobili je. Děti si nejspíš hrály v chodbě. Stokrát jsem 
jim říkala, ať tam nechodí. Jenže děti mají svou hlavu.“
V očích má směs smutku a hněvu. Jako válečnice si nedovolí 
truchlit. Ale ženy nedokáží být tak nad věcí jako muži. My 
ženy máme větší srdce. Prožíváme ztráty tak, jak to muži ne-
dokážou. Orna je tělem i rozumem válečník, ale srdce má stej-
né jako já, a tak vím, že uvnitř pláče.

Večer, když jdeme přes mokřady, se Ronan a Lorcan začnou 
cvičně potýkat s Ornou. Zná pár výpadů s nožem, které jsou 
pro ně nové, a tak je začnou cvičit, dokud je dokonale neovlá-
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